
 

 

 



 

 

বফত্র যীয়ায রক্ষ্য  উদ্দেযভূদ্দয ভদ্দধয একবি দ্দরা ফান্দায জীফদ্দনয ংযক্ষ্ণ , 
এভনিাই বিয় নফী ملسو هيلع هللا ىلص ফদ্দরদ্দেন , “এক ভুবরদ্দভয উয অয ভুবরদ্দভয যক্ত , 
ম্পদ  ম্মান াযাভ ” (ভুবরভ:-২৫৬৪)।  আয এজদ্দনযই বকাদ্দয বফধান (াবি 
িদাদ্দন ভতায আইন) দদয়া দ্দয়দ্দে এফং আল্লায যাদ্দ বজাদ্দদয বনদ্দদে দদয়ায 
অনযতভ কাযণ এবি ।  
মাইদ্দাক, ভৃতুযদণ্ড এফং মাদ্দরভদ্দদয বফরুদ্দে মুদ্দেয াাাব , আদ্দযা বকেু উাদ্দয় 
ভানুদ্দলয জীফন ফাাঁচাদ্দনা দমদ্দত াদ্দয। এভন একবি উায় দ্দরা বচবকৎাবফজ্ঞান। 
এবাদ্দফ বচবকৎাবফদযায জ্ঞান অজেন  চচো , ভুবরভম্প্রদাদ্দয়য উয একবি াভাবজক 
আফবযক কতেদ্দফয বযণত দ্দয়দ্দে। বনিঃদ্দন্দদ্দ , দভবিদ্দকর বচবকৎকযা ভুবরভ 
উম্মায এক অবযামে ম্পদ এফং বজাদ্দদয ভয়দাদ্দন ভুজাবদদ্দদয ফাাঁচাদ্দত  
ত্রুদ্দদয আক্রভদ্দণ তাত াধাযণ নাগবযকদ্দদয জীফন যক্ষ্ায় তাদ্দদয দক্ষ্তায খুফ 
দফী িদ্দয়াজন। মাইদ্দাক , দুিঃখজনকবাদ্দফ, এই বচবকৎাজগদ্দতয খুফ কভ ভানুলই 
আদ্দেন মাযা ভুজাবদীন এফং দমকর াধাযণ ভুবরভ জনগণদ্দক ফাাঁচাদ্দত ভুজাবদগণ 
মুে কদ্দযন, তাদ্দদযদ্দক ায়তা  দফা িদাদ্দনয উদ্দেদ্দয বজাদ্দদয ভয়দাদ্দন দমাগদান 
কযায ভাধযদ্দভ আল্লায দদয়া এই বন'য়াভদ্দতয শুকবযয়া আদায় কদ্দযন।  

তাই, আয-বযারা এভন একজন ভুবরভ িাক্তাদ্দযয কাবনী ফণেনা কযদ্দত দদ্দয 
অতযন্ত গবফেত বমবন াদ্দভয ভুজাবদ  ভুবরভদ্দদযদ্দক দফা িদাদ্দনয উদ্দেদ্দয 
ইউদ্দযা দথদ্দক বজযত কদ্দয এদ্দদ্দেন। িাক্তায আদ্দভদ ফদ্দরন: ইউদ্দযাদ্দ 
আযাভদায়ক জীফনমাদ্দনয ভয়, আবভ বভবিয়ায খফযগুদ্দরা দখয়ার কযদ্দত শুরু কবয। 
মায ভদ্দধয ববযয়াদ্দত বচবকৎক ংকদ্দিয খফয রক্ষ্য কযায ভত ; ভৃতুয এফং দুদ্দবোগ ঐ 
বূবভয ভুবরভদ্দদয বনতযবদদ্দনয ঘিনা। যীয়ায দাবফ অনুমায়ী , একজন দমাগযতাম্পন্ন 
িাক্তায বদ্দদ্দফ আভায উয ববযয়ায এভি বনীবিত  অফদ্দবরত ভুবরভদ্দদয 
অবধকায যদ্দয়দ্দে। আবভ অদ্দনক আদ্দরভদ্দদয াদ্দথ আদ্দরাচনা কদ্দযবে , তাযা আভাদ্দক 
জাবনদ্দয়দ্দেন দম , দমাগযতাম্পন্ন বচবকৎকদ্দদয এই ংকিূণে অফস্থায় আভায  



 

 

আভায নযায় অনযানয িাক্তাযদ্দদয উয ববযয়াদ্দত বজযত কযা পযজ , মাদ্দত আভযা 
তাদ্দদয তীব্র দফদনাদায়ক ূনযস্থানগুদ্দরা ূযণ কযদ্দত াবয। 

িকৃতদ্দক্ষ্, ধভেীয় দৃবিদ্দকাণ দথদ্দক এিা আভায উয অফযারনীয় দাবয়ত্ব ; দকননা, 
বজাদ এখন পযদ্দজ আইন , দমদ্দতু ববযয়ায ভুবরভদ্দদয জনয এখন াজেন , িক্টয, 
নাে এফং অনযানয দক্ষ্ দাজীবফদ্দদয বীলণ অবাফ যদ্দয়দ্দে । াাাব , দমদ্দতু 
বিভাদ্দদয ভুবরভ দভবিদ্দকর দাজীফীয দকান চাবদা দনই , তাই ভুবরভ উম্মায 
দয বদ্দদ্দফ ইরাদ্দভয ত্রুদ্দদয দচদ্দয় ফযং ভুবরভযাই আভায দফা ায়ায দফব 
কদায। বফদ্দেয ফেত্র দমভন- াভ , ইযাক, আপগাবনিান, দাভাবরয়া, ইদ্দয়দ্দভন  
আদ্দযা অংখয  দদদ্দয ভুবরভযা মখন িাথবভক বচবকৎা দফায ভাযাত্মক ংকদ্দি 
বদন কািাদ্দে , তখন ইউদ্দযাদ্দ ফদ্দ থাকায ভত এত ফি গুনাদ্দয বায আবভ 
বকেুদ্দতই ফন কযদ্দত াযবেরাভ না। এিা খুফই দুবোগযজনক দম , ববযয়াদ্দত 
অফস্থানযত দক্ষ্ বচবকৎকযা , এদ্দক এদ্দক আল্লা এফং ভুবরভদ্দদয িবত তাদ্দদয 
কতেফয ারদ্দন বঠ দদবখদ্দয়দ্দে । তাযা একবি 'উত্তভজীফন'-এয আায় ইউদ্দযাদ্দ াবি 
জবভদ্দয়দ্দে – মায জনয তাদ্দদযদ্দক দলবফচাদ্দযয বদন িদ্দেয মু্মখীন দ্দত দ্দফ। আল্লা 
আভাদ্দক এতিুকু জ্ঞানরাদ্দবয ুদ্দমাগ কদ্দয বদদ্দয় আভায উয যভ কদ্দযদ্দেন দম , আবভ 
আভায িবত আভায যদ্দফয ক ম্পদ্দকে জানদ্দত দদ্দযবে এফং এই বফত্রবূবভয 
জনগণদ্দক দফা িদাদ্দনয ুদ্দমাগ কদ্দয বদদ্দয় বতবন আভাদ্দক দম দয়া কদ্দযদ্দেন , আবভ 
এই অীভ দাদ্দনয কৃতজ্ঞতা আদাদ্দয়য রদ্দক্ষ্য আিাণ দচিা কদ্দয মাবে। আভায বাই-
দফানদ্দদয বদদ্দক বপদ্দয তাকাদ্দর দদবখ, তাযা আতংদ্দক ভদ্দয মাদ্দে, এিা দম দকফর ভান 
আল্লায িবত অকৃতজ্ঞতা জ্ঞানতা-ই নয় , ফযং এিা ভুনাবপদ্দকয বনদেন ফন 
কদ্দয, আল্লা তা'আরায আয়াত দথদ্দক এয িভাণ ায়া মায়: 

"এফং তাদ্দদয ভদ্দধয বকেু দরাক আল্লায াদ্দথ য়াদা কদ্দযবের: ‘মবদ বতবন (আল্লা) 
আভাদ্দদয উয অনুগ্র কদ্দযন , তদ্দফ আভযা অফযই দান কযফ এফং ৎকভেীরদ্দদয 
অন্তবুেক্ত দ্দয় মাফ। ' অতিঃয মখন বতবন তাদ্দদযদ্দক স্বীয় অনুগ্র দান কযদ্দরন , তাযা 
তাদ্দত কােণয কযর এফং কৃত য়াদা দথদ্দক বফভুখ দ্দয় বপদ্দয দগর। ুতযাং বযণাদ্দভ 



 

 

বতবন তাদ্দদয অন্তদ্দয বনপাক দযদ্দখ বদদ্দরন দবদন মেন্ত , দমবদন তাযা তাাঁয(আল্লায) 
াদ্দথ াক্ষ্াৎ কযদ্দফ , তাযা আল্লাদ্দক দম য়াদা বদদ্দয়দ্দে তা বঙ্গ কযায কাযদ্দণ এফং 
দ কাযদ্দণ দম, তাযা বভথযা ফদ্দরবের।" [আত-তাফা ৭৫-৭৭]  

ুতযাং আবভ উম্মায িবত আভায দফািদাদ্দনয এই দাবয়ত্বদ্দক উদ্দক্ষ্া কযদ্দত 
াবযবন। আবভ দম এরাকাদ্দত কভেযত আবে , দখাদ্দন ববযয়ান  আদ্দভবযকান 
মুেবফভানগুদ্দরা াধাযণত বফকাদ্দর বফভানাভরা শুরু কদ্দয ; তাই, আভযা এবি বনবিত 
কযদ্দত দচিা কবয দম , এই ভয়িায জনয আভযা িস্তুত। মখন দকান বফভানাভরা য় , 
আভযা কভদ্দক্ষ্ ৩০জন তাতদ্দক গ্রণ কযায আংকা কবয , অথচ একাদ্দথ 
আভাদ্দদয ভাত্র ৬িা ইভাদ্দজেবি দক (জরুবয বযবস্থবত) াভার দদফায ভত ক্ষ্ভতা 
আদ্দে। মখনই আভযা দকান বফভানাভরায ব্দ শুনদ্দত াই , তৎক্ষ্ণাৎ আভযা 
জরুবযবফবাদ্দগ দ্রুত মাই এফং ফদ্দচদ্দয় ভুভূলুে দযাগীয জনয িস্তুত ই। বকেু বকেু 
এরাকায়, বদদ্দন ১২ ফাদ্দযয দফব বফভান াভরায ঘিনা ঘদ্দি , মায ফগুদ্দরাই 
ঘনফবতূণে আফাবক এরাকা। মাইদ্দাক , ভাদ্দে ভাদ্দে,  দকান এরাকায়, বফদ্দল কদ্দয 
আদ্দরদ্দপাদ্দত এত দফব বফভানাভরা য় দম , তা একবদদ্দন আনুভাবনক ৫০ দথদ্দক ৭০ 
ফাদ্দযয ভত য়। এই ফফেয মুেদ্দকৌদ্দরয বযণাভস্বরূ , দম ফযাক ধ্বংরীরা  
তযামজ্ঞ াবধত য় তায কল্পনায ধাদ্দয কাদ্দে আনাযা দমদ্দত াযদ্দফন না ; এভন 
অংখয কাবনী আদ্দে , মায ফগুদ্দরাযই ফণেনা অতযন্ত বয়ংকয এফং হৃদয়বফদাযক। 
বদন বদন দক্ষ্  দমাগযতাম্পন্ন দভবিদ্দকর স্টাপ এফং বচবকৎামন্ত্রাবদয চাবদা আদ্দযা 
তীব্র আকায ধাযণ কযদ্দে। আভযা ঘািবতয ভুদ্দখাভুবখ য়ায কাযদ্দণ , আভাদ্দক অনযানয 
বফববন্ন বফলদ্দয় িাশুনা কযদ্দত দ্দে ; একবদন আভাদ্দক দজনাদ্দযর াজেদ্দনয বূবভকায় 
কাজ কযদ্দত দ্দে , যবদন আফায বশুবচবকৎদ্দকয বূবভকায় কাজ কযদ্দত দ্দে , 
আফায যবদন আভাদ্দক কাবিেরবজদ্দস্টয (হৃদদ্দযাগ) বূবভকা বনদ্দত দ্দে। আভাদ্দদয 
আদ্দর এযকভ দমাগযতাম্পন্ন দকান িাক্তায দনই ; মাইদ্দাক, এই র ববযয়ায 
ভুবরভদ্দদয 'জীফন', মাদ্দদয কথা দকউ ভদ্দন যাদ্দখ না। আরাভদুবরল্লা , আভাদ্দদয 
একদর বাইদ্দয়যা আদ্দে, মাযা তাদ্দদয াধযভত দচিা কদ্দয , বকন্তু দুিঃদ্দখয বফলয় এই দম, 



 

 

তাদ্দদয দকউই দমাগযতাম্পন্ন নয়। অতএফ , আভযা ( অল্প কদ্দয়কজন দমাগযতাম্পন্ন 
িাক্তায) মতজনদ্দক ম্ভফ িবক্ষ্ণ দদয়ায দচিা কবয , আয তাযয আভযা ভান 
আল্লায উয বযা কবয এফং আভাদ্দদয ভি কাজগুদ্দরাদ্দক তাাঁয উয নযি কবয , 
বতবন ভান  ফেজ্ঞানী। আল্লায কভ , আতদ্দদয একিা বফার অং নাযী  
বশুদ্দদয ভধয দথদ্দক। ববযয়ায অায় ভুবরভদ্দদয বফরুদ্দে আাদ এফং তায 
যাবয়ান চযদ্দদয কৃত এই ীভারঙ্ঘন দ্দে তাদ্দদয একিা াধাযণনীবত(বরব) । 
বনবফেচাদ্দয নাযী , বশু এফং ফৃেদ্দদয িাদ্দগেি কযায ভাধযদ্দভ , এই ন্ত্রাীযা জনগণদ্দক 
তাদ্দদয স্বীয় বতা , দেদ্দর  বাইদ্দদয বফরুদ্দে বনদ্দত চায় মাযা এই স্বস্বযাচাযী  
মাদ্দরভদ্দদয বফরুদ্দে বজাদ শুরু কদ্দযদ্দেন ; মাইদ্দাক, "তাযা চক্রান্ত কযদ্দে , আয 
আল্লা বযকল্পনা কযদ্দেন। আয বনিয়ই আল্লা দ্দেন বযকল্পনাকাযীদ্দদয ভদ্দধয 
দ্দফোত্তভ।” [আর-'ইভযান:৫৪]  

িকৃতদ্দক্ষ্, “ কাদ্দপযযা বনদ্দজদ্দদয ধন-ম্পদ ফযয় কদ্দয , মাদ্দত তাযা ফাইদ্দক  ভান 
আল্লায থ দ্দত বপবযদ্দয় যাখদ্দত াদ্দয। আয তাযা ফযয় কযদ্দতই থাকদ্দফ , অতিঃয 
তা তাদ্দদয আদ্দক্ষ্দ্দয কাযণ দ্দয় দাাঁিাদ্দফ এফং তাযা যাবূত দ্দফ। আয , মাযা কুপুবয 
অফরম্বন কদ্দযদ্দে তাদ্দদয ফাইদ্দক জাান্নাদ্দভয াদ্দ একবত্রত কযা দ্দফ।”  

[আর-আনপার:৩৬] 

 “তুবভ য়ত দকানবদন দকান গযীফ দরাকদ্দক াাময কদ্দযবেদ্দর অথফা দকান এক 
দুিঃখবিি ফযবক্তদ্দক খুী কদ্দযবেদ্দর বকংফা দকান ীবিত ফযবক্তয দফদনা দূয কদ্দযবেদ্দর , 
দতাভায অজাদ্দন্তই একবদন য়ত এগুদ্দরাই দতাভায জান্নাদ্দত মায়ায কাযণ দ্দফ। 
ুতযাং, দকান বার কাজদ্দকই তুে ভদ্দন কদ্দযা না।”  

-ইফনুর কাবয়যভ 

আনাদ্দদয দনক দু‘আয় আভাদ্দদয বুরদ্দফন না। 


